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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 06.09.2001
                    Nr.222/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea Oficiului

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizul Consiliului

Legislativ.

     PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,

                           István Antal                                          Aurelia Vasile
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RAPORT
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului
 şi Privatizării în Industrie

Cu adresa nr.438 din 4 septembrie 2001, în conformitate cu prevederile

art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent al Camerei

Deputaţilor a sesizat Comisia pentru industrii şi servicii cu dezbaterea şi avizarea în

fond a proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în

Industrie.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Oficiului

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie ca instituţie publică cu personalitate

juridică, în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, sub coordonarea

ministrului industriei şi resurselor.

Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie va derula, în

numele Ministerului Industriei şi Resurselor, activităţile legate de exercitarea calităţii

de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale şi la celelalte societăţi

comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competenţelor aprobate în

conformitate cu prevederile legale: Legea nr.99/1999  privind unele măsuri pentru

accelerarea reformei economice şi Legea nr.44/1998 pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale.
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Finanţarea organizării şi funcţionării instituţiei se face din venituri

extrabugetare încasate din vânzarea acţiunilor şi din dividendele rezultate din acestea.

Organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi

Privatizării în Industrie, precum şi bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al acestuia

vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Ordonanţa a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ cu observaţii

care au fost preluate în totalitate.

Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei a fost adoptat de Senat, în

şedinţa din 27 august 2001 cu modificări la articolele 1 şi 2 referitoare la funcţionarea

şi finanţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege sus-

menţionat, în şedinţa din 05.09.2001, având în vedere şi punctul de vedere al

ministerului iniţiator Ministerul Industriei şi Resurselor din adresa

nr.225419/05.09.2001 prin care acesta solicită adoptarea sub forma prezentată de

Senat, şi au hotărât, cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei

Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea Oficiilor Participaţiilor Statului şi

Privatizării în Industrie, în forma prezentată de Senat.

Prin conţinutul lui, proiectul de ordonanţă de urgenţă face parte din

categoria legilor ordinare.

         PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,

                               István Antal                                         Aurelia Vasile

Expert,
Mariana Dragu
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